
 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

dotyczy: szkoleń z zakresu języka ukraińskiego  
dla funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

 
 

Zamawiający 
Śląski Oddział Straży Granicznej 
47 - 400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2 
REGON 273159157, NIP 639-17-03-653 
www.bip.slaski.strazgraniczna.pl 
e-mail: zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl 
 
Zamówienie jest finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 
program „Sprawy wewnętrzne” Azyl i migracja, projekt nr NMF/PA18/001 „Wzmocnienie 
kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji". 
 
 
W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje  modyfikacji Zapytania 
Ofertowego zamieszczonego w dniu 18.05.2022 r. na stronie www.bip.slaski.strazgraniczna.pl. 
 
 
W Zapytaniu Ofertowym: 
 

1. W punkcie 2 Opis przedmiotu zamówienia po podpunkcie 6) dodaje się podpunkt 7)  
w brzmieniu:   
 
„7) Zamawiający dopuszcza formę prowadzenia zajęć w trybie online.  

Jednak w przypadku pozyskania lektora języka ukraińskiego w trakcie trwania kursu 

Zamawiający chciałby, aby szkolenie zostało przekształcone w preferowaną formę stacjonarną, 

m. in. pozwalająca na interakcję pomiędzy lektorem, a słuchaczami, umożliwiającą 

indywidualne podejście do słuchacza.”  

 
2. Punkt 7 Termin i sposób składania ofert - ppkt 1.:   

 

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godziny 11.00 w formie skanu 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl lub w formie 

papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (kancelaria jawna od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać listownie - adres  dla  

korespondencji: Śląski Oddział Straży Granicznej, 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2.” 

 
zmienia się i otrzymuje brzmienie: 
 

http://www.bip.slaski.strazgraniczna.pl/
mailto:zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl


 

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2022 r. do godziny 11.00 w formie skanu 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl lub w formie 

papierowej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (kancelaria jawna od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać listownie - adres  dla  

korespondencji: Śląski Oddział Straży Granicznej, 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2.” 

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Niniejsza modyfikacja staje się częścią Zapytania ofertowego. 

 

Racibórz, dn. 26.05.2022 r.      

 

mailto:zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl

